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Objeto de estudo 
Em termos genéricos, o objeto de estudo incidiu sobre a componente material da pintura 

portuguesa e, em particular, sobre a literatura dedicada à preparação de pigmentos para 

aplicação em pintura. Os intervalos cronológico definidos para analisar este tipo de literatura 

foram a Idade Média, época em que foi redigido o mais antigo texto deste género em língua 

portuguesa, e os meados do século XIX, época em que se introduziram alterações significativas 

nos processos de produção dos pigmentos usados na pintura devido aos desenvolvimentos da 

indústria química. 
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Resultados 
Os resultados alcançados permitiram identificar novas fontes e receitas desconhecidas utilizadas para a preparação de pigmentos 

e perceber melhor quais os processos de obtenção de determinados pigmentos e de outros materiais para utilização na pintura de 

obras de arte.  

A reprodução dos processos de preparação de pigmentos, em contexto laboratorial, permitiu também preencher algumas das 

lacunas e omissões patentes em muitas das receitas compiladas.  

Além do interesse científico e académico deste projeto, integrado no âmbito da história dos materiais e das técnicas artísticas, 

alguns dos resultados alcançados foram igualmente úteis para uma melhor preservação dos objetos artísticos do passado, 

designadamente no que se refere ao tratamento das camadas pictóricas da pintura antiga portuguesa, ajudando os conservadores-

restauradores a adequar melhor os materiais modernos aos materiais mais antigos. 

Equipa de investigação 
Projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em 55.190 € e desenvolvido por 

uma equipa multidisciplinar de investigadores pertencentes ao ARTIS - Instituto de História da 

Arte da FLUL (historiadores de arte), à época integrados no Centro de História da Universidade 

de Lisboa, e ao Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (químicos e especialistas da conservação e restauro). 
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A investigação deste projeto foi desenvolvida em duas vertentes. Por um lado, procurou reunir-

se toda a informação escrita, produzida em Portugal, relativa aos aspetos materiais da arte da 

pintura, nomeadamente os que se referiam a processos de preparação de pigmentos e corantes 

para utilização em pintura. A pesquisa realizada em arquivos e bibliotecas permitiu identificar 

um conjunto muito significativo de fontes, embora o seu grau de originalidade seja 

relativamente baixo. Por outro lado, procedeu-se à síntese laboratorial dos pigmentos de acordo 

com as indicações encontradas nas fontes escritas que ficaram inventariadas, tendo-se 

igualmente procedido à posterior caracterização dos pigmentos mediante uma análise química.  

Estas duas vertentes corresponderam a duas fases distintas da investigação. Numa primeira fase, 

entre finais de 2005 e finais de 2006, foi realizado o levantamento de fontes em bibliotecas e 

arquivos nacionais, designadamente na Biblioteca Nacional de Lisboa (Secção de Reservados), 

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Secção de Manuscritos), Biblioteca da Ajuda, 

Biblioteca Pública de Évora (Cimélios) e Instituto dos Arquivos Nacionais-Torre do Tombo, 

pesquisa que permitiu identificar alguns receituários inéditos, sobretudo datados dos séculos 

XVII e XVIII. Durante o mesmo período, foi aprofundado o estudo de algumas fontes já 

conhecidas, mas que se encontravam ainda mal estudadas, como é o caso do receituário tardo-

medieval O Livro de como se fazem as cores das tintas. 

Numa segunda fase do trabalho, desenvolvida durante 2007 e finais de 2008, efetuou-se a 

síntese e caracterização de dois pigmentos de chumbo, designadamente o branco de chumbo 

(alvaiade) e o vermelho de chumbo (mínio), designado em português arcaico como zarcão ou 

azarcão. Os procedimentos experimentais foram baseados na pesquisa realizada na primeira fase 

deste projeto onde se recolheu a informação sobre receitas descritas em tratados antigos, 

nomeadamente na Arte da Pintura, Symmetria e Perspectiva (1615) de Filipe Nunes. O pigmento 

branco de chumbo foi selecionado por ter sido o pigmento mais usado em pinturas de cavalete 

até ao séc. XIX, sendo praticamente omnipresente nas pinturas de cavalete até àquela época. 

Quanto ao mínio, um pigmento vermelho que corresponde a Pb3O4, tinha a vantagem de ser 

barato, fácil de produzir e possuir uma cor viva, e o aliciante da sua caracterização estar pouco 

estudada.  
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1. Representação esquemática da via mais eficiente de obtenção do pigmento e difractogramas dos produtos correspondentes às várias etapas do esquema em comparação com o difractograma 

do Branco de chumbo da  Kremer Pigments. 

2. e 3. Imagem de microscopia electrónica de varrimento de: Produto 4 (ampliação 10000x) (ESQ.); e Branco de chumbo da Kremer Pigments (ampliação 10000x) (DIR.). 
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Compilação. Abraão ben Judas ibn Ḥayyim (copista). Loulé, Portugal. 1462.. Parma, Biblioteca Palatina, MS 1959, fols. 4v-5r, 142v. Composto por vinte unidades textuais este manuscrito hebraico 

inclui a única cópia conhecida de uma coleção de receitas medievais escrita em língua portuguesa relativas à preparação de pigmentos e tintas para iluminação de livros. Conhecido por «Livro das 

Cores», este texto aljamiado está inteiramente escrito em português, embora transliterado em caracteres hebraicos. 


